
КОМЕНТАРІ 

 Жовтим кольором помічені пункти які погоджуються сторонами в кожному окремому випадку.  

 Синім зазначено умови, що є обов’язковими. 

 Для покупців нерухомості :  

 Попередній договір підписується в випадку придбання житла з внесенням першого внеску.  

 У випадку отримання нерухомості без першого внеску, оформляється одразу Основний договір, 

де передана Покупцю у власність частка буде становити 1/100 метражу квартири.  

 Всі інші умови стандартні. 

                                   

ПОПЕРЕДНІЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ- ПРОДАЖУ  

місто Київ, _________________ дві тисячі дев’ятнадцятого  року. 

 

 Ми, що нижче підписалися: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕТ-АВТОР» (надалі - Товариство), код ЄДРПОУ – 37831636, 

місцезнаходження юридичної особи: 79019, Львівська область, місто Львів, Шевченківський 

район, вулиця Тесленка, будинок 2, в особі директора громадянина України, Панило Вiктора 

Євгеновича, (паспорт серія СК 439156 виданий Центральним СВМ ГУМВС України в 

Київській області 30 грудня 1996 року), що мешкає за адресою: Київська область, Києво-

Святошинський район, село Шпитьки, вулиця Гагаріна, будинок 8, квартира 23-24, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 2401114976, що діє на підставі 

Статуту та установчих документів, іменоване надалі  «Продавець» з однієї сторони,  

та громадянка України, __________________________, __________року народження, 

реєстраційний номер облікової картки податків: ______________ останнє місце реєстрації за 

адресою: ____________________________________________,  іменована надалі «Покупець», 

разом надалі – «Сторони», попередньо ознайомлені нотаріусом із вимогами, додержання яких 

є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, 

повністю усвідомлюючи значення своїх дій та згідно з вільним волевиявленням, яке повністю 

відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину склали цей договір у 

відповідності зі статтею 635 Цивільного кодексу України про таке: 

1. Сторони зобов’язуються у строк не пізніше ____________________ укласти договір 

купівлі-продажу з розстроченням платежу квартири під №___ в Житловому Комплексі 

_______________________________, що розташований за будівельним адресом: 

_____________________________________________________________________ міста _______ 

(кадастровий номер земельної ділянки _________________) надалі - Об’єкт нерухомості, 

згідно умов якого повний розрахунок за об’єкт нерухомого майна буде здійснено протягом 45 

(сорока п’яти) років з дня підписання такого договору. 

2. У підтвердження наміру придбати квартиру з метою забезпечення оформлення 

договору купівлі-продажу з розстроченням платежу (Основного договору), Покупець, передав 

Продавцю грошові кошти в сумі _____________________________, що є еквівалентом по 

курсу НБУ станом на 07.02.2019 року _____ за 100 доларів США) і становить 

__________________________________________________-- в якості завдатку, від основної 

суми зазначеної в п.3.2 цього договору, яку повинен сплатити Покупець при оформленні 

Основного договору. Кошти передані шляхом надання права списання обліку цих коштів з 

картки УКС що належить покупцю  № _________________. УКС на момент підписання даного 

договору поповнена Покупцем на вищезазначену суму. 

 3. Істотні умови основного договору: 

 3.1. Продавець – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕТ-

АВТОР», покупець — ____________________________. Об'єкт — квартира  під ______ в 

Житловому Комплексі ________________________________, що розташований за будівельною 

адресою: ______________________________________- міста ________(кадастровий номер 

земельної ділянки _____________________), загальною площею ___________ кв.м. 

Продавець стверджує, що квартира нікому іншому не буде продана, не буде заставлена, 

у спорі та під забороною, у тому числі в податковій заставі, не буде перебувати, прав щодо неї 

у третіх осіб, немає.   

3.2. Загальна вартість об’єкта нерухомого майна, що буде відчужуватись та на який буде 

укладатися основний договір купівлі-продажу з розстроченням платежу становить 



_________________гривни. У вартість нерухомого майна входить ціна придбання нерухомого 

майна, вартість страхування від втрати майна строком на сорок п’ять років, нотаріальні та інші 

видатки Продавця. 

3.2.1. Відповідно до Основного Договору нерухоме майно буде оформлено в Єдиному 

реєстрі прав власності як Спільна власність. Покупець буде володіти _______ м. кв. Продавець 

відповідно ____________м. кв. 

3.2.2. Кожні п’ять років сторони зобов’язуються переоформляти Основний договір з 

перерахунком відсотків володіння Сторонами, відповідно до сплачених Покупцем викупних 

сум, зазначених в Основному договорі.  

3.2.3. Викупні суми визначаються наступним чином: вартість нерухомого майна 

(включно облаштування) мінус сплачений аванс, поділено на сорок п’ять років та дванадцять 

місяців, дорівнює щомісячному платежу. Щомісячний платіж зміні не підлягає.  

3.2.4. Покупець має право дострокового викупу. 

3.2.5. Під час викупу спочатку враховується вартість облаштування. Після викупу 

вартості облаштування починається викуп вартості нерухомого майна. 

3.2.6. Користування спільним майном дозволяється виключно Покупцю та відбувається 

по окремому Договору користування, підписаному між сторонами на момент укладання 

Основного договору. 

3.2.7. Поточний ремонт спільного майна відбувається за рахунок Покупця. Капітальний 

ремонт нерухомого майна відбувається за Рахунок Продавця до повного викупу цього майна 

Покупцем. 

3.2.8. Всі інші відносини між Сторонами відбуваються на умовах підписаного між 

Сторонами Публічного договору та діючого Законодавства України. 

3.3. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням основного договору, та цього 

договору сплачує Продавець. 

3.4. Згідно чинного законодавства України, Продавець зобов’язується: 

 -  підготувати за свій рахунок та в строк до укладання основного договору документи, 

необхідні для  нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, а саме: 

1)  декларацію про початок будівельних робіт та декларацію про готовність об’єкта; 2) 

технічний паспорт; 3) висновок про вартість майна (оцінку); 4) надати Покупцю довідки про 

відсутність заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги, електроенергію та 

водопостачання. Надати всі довідки та документи в термін до ___________ року. 

3.5. За домовленістю сторін місце нотаріального посвідчення основного договору 

визначається за згодою сторін, - офіс приватного нотаріуса ____________________________ 

3.6. У разі наявності всіх необхідних документів для укладення основного договору, 

сторони можуть підписати основний договір купівлі-продажу, раніше зазначеної дати в п.1 

даного договору. 

3.7. При цьому сторони попередньо домовилися, що витрати за нотаріальне посвідчення 

основного договору, а також вартість послуг єдиних реєстрів при перевірці відсутності 

заборони відчуження (арешту) об’єкта продажу та податкової застави, сплачує Продавець. 

Сплата збору до пенсійного фонду у розмірі 1% (один відсоток), здійснюватиметься 

«Покупцем».  

Сплата ставки державного мита у розмірі 1% (один відсоток), здійснюватиметься  

«Продавцем». 

Сплата податку  на дохід від продажу об'єкта нерухомого майна, здійснюватиметься  

«Продавцем». 

Сплата військового збору у розмірі 1,5%, здійснюватиметься  «Продавцем». 

3.8. Інші умови основного договору, які не встановлені цим договором, погоджуються 

сторонами в основному договорі та повинні відповідати умовам Публічного Договору, 

підписаного між Сторонами та розміщеного на офіційному сайті Продавця www.prozet.com.ua  

4. При невиконанні Продавцем умов цього договору, він зобов’язаний повернути 

протягом трьох днів, рахуючи з дня закінчення терміну, вказаного в п. 1 цього договору, 

Покупцю,   отримані ними грошові кошти зазначені в п.2 даного договору в подвійному 

розмірі у національній валюті України гривні, по курсу НБУ, який буде діяти на момент 

повернення. 

5. При невиконанні Покупцем умов указаних в п.1 цього договору, ухилення та 

відмови Покупця від укладання основного договору купівлі-продажу об’єкта нерухомого 

http://www.prozet.com.ua/


майна, грошові кошти які були передані, залишаються у Продавця. 

6. Зміни та доповнення до цього Договору можливі за взаємною згодою СТОРІН, що 

має бути посвідчена нотаріально та стає  невід’ємною частиною цього Договору.  

7. Одностороння відмова від виконання зобов'язань за цим договором не допускається. 

8. Всі спори, що виникають у зв’язку з укладенням та виконанням цього договору, 

вирішуються в судовому порядку.  

9. Якщо за п'ять днів після спливу терміну, передбаченого п. 1 цього договору, не буде 

укладено основний договір, або жодна із сторін не направить другій стороні пропозицію про 

його укладання, зобов'язання передбачене п. 1 цього договору припиняється. Сторони 

домовились, що пропозиція направляється у вигляді листа або телеграми, або може бути 

передана через нотаріуса у порядку статті 84 Закону України «Про нотаріат». 

10________________-, стверджує, що згідно шлюбного договору укладеного між нею 

та її чоловіком, посвідченого приватним нотаріусом ______________________________, 

вказана в даному договорі квартира буде належати на праві особистої приватної власності 

__________________-., оскільки набувається нею за її власні кошти /заощадження і згода 

чоловіка Покупця ______________.,  на укладення та підписання такого договору не потрібна. 

12. Витрати з нотаріального посвідчення цього договору сплачує ПРОДАВЕЦЬ. 

13. Цей договір втрачає свою дію в момент укладення ОСНОВНОГО ДОГОВОРУ, 

умови якого можуть бути змінені за домовленістю Сторін. 

14. Про зміст прав та обов’язків за цим договором, про правові наслідки укладеного 

нами правочину (в тому числі, але не обмежуючись статтями 215-236, 319, 334, 623-624, 635, 

Цивільного кодексу України, статтями 57-74 Сімейного кодексу України) нам, учасникам 

правочину, нотаріусом роз’яснено. 

 15. Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

один зберігається у справах приватного нотаріуса ____________________________., а решта – 

на спеціальних бланках нотаріальних документів, видається сторонам договору. 

                                                       Реквізити і підписи Сторін 

 

Місто Київ, Україна, ___________________дві тисячі дев’ятнадцятого  року. 

  Цей договір посвідчено мною, ___________________ приватним нотаріусом 

________________нотаріального округу. 

 Договір підписано сторонами у моїй присутності. 

Особи громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також 

правоздатність та дієздатність Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗЕТ-

АВТОР» і повноваження його представника перевірено. 

                                                          Зареєстровано в реєстрі за №  

                                                            Стягнуто плати: за домовленістю. 

    

   Приватний нотаріус                                                _____________________                              

ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЗЕТ-АВТОР» 

код ЄДРПОУ:  37831636 

Юридична адреса: 79019, м. Львів,  

Шевченківський р-н., вул. Тесленка, 

буд.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор___________________________                       

                                           Панило В.Є. 

           ____________________________ 

 

        


